
Verksamhetsrapport LP verksamheten i Tyresö 2010. 

 

Tillbakablick. 

Det stora projektet under året har varit flyttningen till gemensamma lokaler med Second 

Hand. Vi fick lite mindre yta men i gengäld bättre verkstäder samt en mycket bättre närhet till 

arbetsplatsen Second Hand och även mer integration mellan LP´s arbetstränande och övrig 

Second Hand-personal. Även om flyttningen som pågick under hela första halvåret var 

påfrestande, så fungerade det över förväntan. Vi hade också under den perioden mer 

arbetstränande än tidigare. Även i år hade vi öppet under sommarperioden med bara 2 veckor 

stängt. Gemensamma utflykter och deltagande i samlingar på annan ort har ordnats. 

Verksamheten har under året bestått i:  

 Öppet-hus-verksamhet med morgonsamlingar 3 dagar/vecka. 

 Arbetsträning med personliga samtal. (Vävstuga och cykelverkstad samt 

arbete i Second Hand med transporter och genomgång av varor.) 

 Fältarbete i Tyresö samt på Medborgarplatsen, uppsökande verksamhet. 

 Dela-livet-kvällar fr.o.m. den 5/10. Samtal och intervjuer kring livet och 

livsfrågor. Sång och gemenskap. 

 Samtalsgrupp som följer LP´s kursplan Vägen till Livet, under 

höstterminen. 

Följande siffror visar ökningen från tidigare år. Siffrorna här gäller hela året. 

Det visar att vi fördubblat antalet arbetstränande på 2 år och har en ökning med 25 % mot 

föregående år. 

Under 2010 har vi varit 2 heltidsanställda och 4 – 6 volontärer som deltagit i arbetet. 

Framtiden 

Vi vill vara ett alternativ till den öppna missbruksvården i samhället, och därför är vår 

målsättning att komplettera personalen på sikt med de kompetenser som behövs i en sådan 

verksamhet. För detta måste ekonomin utvecklas.  

Under det kommande året arbeta vidare på att få sälja våra tjänster till kommunerna. För 

detta behövs utarbetande av bättre informationsbroschyrer som beskriver innehållet i vår 

verksamhet.  Vi vill också arbeta vidare på fältarbetet och få fler frivilliga engagerade i detta. 

 

Vi vill vara kända för en öppen och kärleksfull och läkande miljö med en tydlig kristen 

profil.  Att Masten, LP tillsammans med Second Hand, blir en plats där människor från olika 

samhällsskikt, bakgrunder och etnisk tillhörighet får mötas i en helande gränslös gemenskap 

som gör att människor växer. Här möts människor som kommer från missbruk och kriminell 

bakgrund, arbetslösa och funktionshindrade, människor med nedsatt arbetsförmåga och 

daglediga som vill göra en insats för sin medmänniska. En fantastisk mötesplats där 

människan står i centrum oavsett kapacitet.   
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Göran Skoog 

ÅR 
Besök på 
kontakten 

Arbetsträningpass 
totalt 

Därav från Tyresö 
Kommun 

Antal pers. i 
Arbetsträn./år 

År 2008 150 520 318 13 

År 2009 91 893 499 16 

År 2010 124 1152 682 19 


